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توقعت الـهيئـة العامة لـالنواء اجلوية
والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل
 ان تـشــهـد مــنـاطـق الـعــراق عـواصف
ــنـاطق تـرابــيـة وامــطـارا لــيـلــيـة في ا
الوسـطى من الـبالد.وقـالت الهـيـئة في
بيان تـلقـته (الزمـان ) امس  ان (طقس
ــنـــطــقــة ـــقــبل فـي ا يــوم اخلـــمــيس ا
الوسـطى سـيـكـون  غائـمـا مع تـصـاعد
الـغــبـار فـي اغـلب اقــســامـهــا وحـدوث
عواصف ترابـية كـما تـتسـاقط االمطار
فيها خالل الليل فيما سترتفع درجات
احلــــرارة بــــضع درجــــات عـن الــــيـــوم
الــســـابـق) واضــاف ان (الـــطـــقس في
نـطقـة الـشمـاليـة سيـكـون  غائـما مع ا
تــصـاعــد الــغــبــار في امــاكن مــتــعـددة
وفــرصـــة حلـــدوث عـــواصف تـــرابـــيــة
احـيــانـا كــمـا تــتــسـاقط االمــطـار بــعـد
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ـانية اتهم مرشـحون لالنـتخابـات البر
ــســاءلــة والــعــادلـة ــقــبــلــة هــيــئــة ا ا
بـأســتــبــعـاد الــكــفـاءات الــوطــنــيـة من
الـــتــرشـــيح الســـبـــاب غـــيــر مـــقـــنـــعــة
وادعاءات بأنـهم مشـمولـون بأجراءات
الــهــيــئـة لــغــرض مــنــعــهم مـن خـوض
ـقــراطـيـة الـتي كــفـلـهـا الـتـجـربــة الـد
القانـون والدستور  فيمـا دعا اخلـبير
الـقــانــوني طــارق حــرب الــقــضـاء الى
مطـابـقـة ما جـاء في تـعـديل قـانون 72
مـشـيـرا ـرشـح   لـسـنـة 2017 مع ا
الى ان قــانــون الــهــيــئــة عــاقب من هم
بـدرجــة عــضــو فــرع في حــزب الــبـعث
ـن ادنى درجـة بـالتـرشـيح. والـسمـاح 
وقال حرب لـ (الزمان) امس ان (قانون
ـوجب قـانون 72 الهـيـئـة  تعـديـله 
لـســنـة  2017 وعـاقـب من هم بــدرجـة
ــنـحل عـضــو فــرع في حــزب الــبــعث ا
وليس عضو شعـبة كما ورد في قانون
ادة وجب ا الهيـئة الذي يـعد مؤقتـا 
 153من الـدســتــور الـتي تــتــحـدث عن
الــهـــيـــئــة الـــتي وردت فـي االحــكـــمــام
االنــتــقـــالــيــة) واضــاف ان (االحــكــام
دة االنتقـاليـة ثبـتت لدى دول الـعالم 
خــمس ســنــوات في حــ ان الــهــيــئـة
اســتــمــرت نــحـو  13عـامــا من تــاريخ
داعــيـا صــدور الــدســتــور عـام 2005 
الهـيئـة الى (االخذ بـتلك االمـور وكذلك
اجلــهـــات الــقـــضــائـــيــة الـــتي يـــطــعن
ـسـاءلة شـمـولـون امامـهـا بـقرارات ا ا
والعـدالة التـي تخالـف القانـون وكذلك
مالحظة احكام الـدستور والقانون 72
الذي صـدر حـديثـا ولـيس في الدورات
السـابقة) مؤكدا ان (كل بـعثي اسـتمر
بـعــد الـتــغـيــيـر الــذي حـدث في 2003
بأنتسابه الى حزب البعث هو محظور
ــوجب من الــتــرشــيح لالنــتــخــابـات 
قانون حظر حزب البعث اما ما يخص
احلــاالت  الــســـابــقــة  فــأن الـــقــانــون

الـظــهـر وتــكـون مــتـوســطـة الــشـدة في
بــعض اقـــســامــهــا في حـ ســيــكـون
نطقة اجلنوبية غائما مع الطقس في ا
تـصــاعـد الــغــبـار في اغــلب اقــسـامــهـا
وتابع البيان وحدوث عواصف ترابية)
ان (حـركــة الـريــاح سـتــكـون جــنـوبــيـة
شرقيـة معتـدلة السـرعة وسيـكون مدى
الـرؤيــة في الــغـبــار واالمــطـار من 2-4
كيلو مترات تصل الى اقل من الف متر
) واوضح ان (طـــقس يـــوم اجلـــمـــعـــة
ـنطقة الـوسطى ب غائم سيكون في ا
جـزئي وغــائــمـا و مــغـبــرا مع تــسـاقط
زخات مـطـر خالل النـهـار تكـون رعـدية
احيانا ويـتحسن تدريـجيا بعـد الظهر
ـنــطــقـة فـيــمــا ســيـكــون الــطـقـس في ا
الشـمالـيـة ب غـائم جـزئي وغائـما مع
تــســـاقط زخــات مـــطــر تـــكــون رعـــديــة
احـيـانـا) واشـار  الى ان (الـطـقس في
ـنطـقـة اجلـنـوبـيـة سـيـكـون بـ غائم ا

ـشاركـة كـما سـتـدعى وحرمـانه من ا ا
ــا هي حــدث فـي مــرات ســـابـــقـــة و إ
إجـــراءات تــــتـــخــــذهـــا الــــهـــيــــئـــة مع
) واوضح بـــكـــوع ان (أهم ــرشــحـ ا
القـضايـا التي دعت إلى اسـتدعـاء هذا
ــرشـــحــ هي مــتــنــوعــة الــعــدد من ا
ــوضــوع تـشــابه وتــتـعــلق أحــيــانــا 
األسمـاء بـ مرشح وعـضـو سابق في
حــزب الــبــعث أو مع اسم مــنــتمٍ ألحــد
األجهزة القـمعية الـسابقة الـتي يحظر
القـانـون مـشـاركتـهم في االنـتـخـابات)
مـبـيـنـا ان (الـهـيــئـة تـطـالب الـذين يـتم
استـدعاؤهم بـتـقد األدلـة التي تـثبت
عـــدم انـــتـــمـــائـــهـم حلـــزب الـــبـــعث أو
األجـهـزة األمـنـيـة الـسـابق) مـؤكدا ان
(العبيدي ورد اسمه بقائمة االستدعاء
ويتوجب عليه احلضور واإلجابة على
ــعـــلــومــات الــتـي أظــهــرتــهــا بــعض ا
ـلــفـات عـمــلـيــات الـتــحـديـث الالحـقــة 
) ونـفى بـكـوع ـرشـح سـؤولـ وا ا
(االتهـامـات التي تـتـعرض لـهـا الهـيـئة
تـعـلقـة بـرفع أسـماء بـعض األعـضاء ا
السـابـق بـحـزب الـبعث مـقـابل مـبالغ
ا هي وظف وا مالية تدفع لـبعض ا
مجرد اتهـامات ال دليل علـيها). وكانت
صحـيـفة احلـيـاة اللـنـدنيـة كـشفت  في
ـرشــحـ وقت سـابق عـن ان اسـمــاء ا
لالنـتــخـابـات الــنـيــابـيـة ســتـرسل الى
ثالث جـهـات لـفـلـتـرتهـا وهـي األجـهزة
األمـنـيـة والـقـضـائــيـة لـلـتـأكـد من عـدم
امــا وجـــود ســـجل جـــنـــائي ضـــدهم  
ــسـاءلـة ـرحـلــة األخـرى فــتـتـمــثل بـا ا
والعـدالـة لـضـمـان عـدم وجـود أعـضاء
تقدم سابق في حزب البعث ب ا

رحلة الـثالثة بوزارة في ح تتمـثل ا
التعليم العالي والبـحث العلمي للتأكد
من الشـهـادات اجلـامـعيـة والسـيـما أن
قـــانـــون االنــــتـــخـــابــــات احلـــالي أقـــر
ــــرشـح عــــلى بــــضــــرورة حـــــصــــول ا
الـــبــــكـــالــــوريــــوس بـــدالً من شــــهـــادة
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ــرشـــحــ مـن الــذين كـــانــوا بــعـض ا
بدرجـة نصـير مـتقـدم او عضـو متدرب
ـنـحـل او كـذلك احلـصـول في احلـزب ا
عــلى نــوط في حــ ان االنــواط كــانت
تمـنح لالالف من النـاس باالضـافة الى
ان ما جـاء في تعـديل القـانون مـخالف
لالجــراءات الـتي تــتــعـمــدهــا الـهــيــئـة
حــالـــيــا فـي اســتـــبــعـــاد او اجــتـــثــاث
) مؤكـدين ان (هـنـاك جـهات رشـح ا
مـتــنــفــذة تـســعى الـى اقـصــاء الــدمـاء
اجلـديـدة الـتي تـريـد اجـراء تـغـيـيـرات
ومـحــاربــة افــة الــفـســاد الــتي نــخـرت
بــجــســد الــبالد الكــثــر من  15عــامـا)
ـسـتـبـعـدين ولـيس واشـاروا الى ان (ا
ـطــلــوب مـنــهم االجــابــة عـلـى بـعض ا
االســـتــــفــــســــارات هم من الــــضــــبـــاط
ــهـــنـــدســـ واالطــبـــاء واصـــحــاب وا
الشهادات العليا بحجة حصولهم على
درجـات حـزبـيــة لم يـشـمـلــهـا الـقـانـون
سـاءلة) عـدل بأجـراءات ا القـد او ا
تنفذة وبعد ان وتابعوا ان (االحزاب ا
وجدت نـفسـها مـحرجـة امام نـاخبـيها
خاصة وان الـشارع تـقريـبا مـتفق على
عدم اختيـار الوجوه السـابقة والدعوة
ايــضــا الى اخــتـــيــار عــنــاصــر شــابــة
وكفـاءات عاشت مـعـاناة الـشعب خالل
سنوات االحـتالل االمريكي) عادين ان
رشح (هذه الـعمـلـية لـيس اال تـأخيـر ا
وعــرقـلــة امــوره لــكي ال يــســتـطــيع ان
يـســوق نــفـسه امــام نــاخـبــيه وتــكـون
ان فرصة لـصعـود الفـاسدين الى الـبر
ـسـاءلـة واحلـكـومـة). واعـلـنت هـيـئـة ا
والـــعــــدالـــة عـن اســـتــــدعــــاء عـــدد من
ـرشـحـ لالنــتـخـابـات بــيـنـهم وزيـر ا
الدفـاع الـسـابق خـالد الـعـبـيـدي. وقال
عضو الهيئة فارس بكوع  في تصريح
امس ان (الــــهـــيــــئــــة اســـتــــدعت 620
مــرشـحــا لــلــتــأكــد من بــعض الــقــيـود
ـعلـومـات في مـلـفـاتـهم الـشـخـصـية وا
ومن بينهم العبيدي) واضاف ان (ذلك
ـرشح ال يـعـني بـالـضــرورة اجـتـثـاث ا

والـــدســـتــــور فـــسح مــــجـــاال واســـعـــا
لـلـمـشـاركـة في الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـية)
وشـــدد حــرب عـــلـى (ضــرورة تـــدقـــيق
رشح طبقـا الحكام القـانون والسيما ا
ـان يـكون رشـح الى الـبـر ان وصـول ا
ــواطــنــ عــلى بــأنــتــخــاب من قـــبل ا
خالف وصــــول غـــيــــرهم الـى وظـــائف
الدرجات اخلاصة التي تكون بالتعي
ولـيس بـاالنـتـخــاب). من جـانـبـهم قـال
مــرشــحــون لـ (الـــزمــان) ان (الــهــيــئــة
ابتكـرت هذا االسـلوب من اجل تـفويت
الفرصة امـامنا للـمشاركة في الـتجربة
اليـدمـقـراطـيـة والسيـمـا انـهـا اخـتارت
ايــــامــــا قــــريــــبــــة مـن بــــدء احلــــمالت
االنـتـخــابـيــة ظـنـا انــهـا ســتـحـاول من
خالل تـــــلك االجــــراءات اســـــتــــبــــعــــاد
رشـحـ الـوطنـيـ من فـئة الـشـباب ا
او الــذين خــدمـــوا الــعــراق لــســنــوات
طـــويـــلــة) الفـتــ الـى ان (االجـراءات
تـتـمـثل بــدفع رسـوم الى مـقــر الـهـيـئـة
الواقع في مـنـطقـة الصـاحلـية الـبالـغة
 25 الف ديــنـــار ومن ثم الـــذهــاب الى
الهـيئة الـتمـييـزية في مـحكـمة الـساعة
لتـقـد طلب الـطـعن لـها مـقـابل رسوم
ايـضــا لـلــنـظـر بــالـدعــوى خالل ايـام)
مـسـتــغـربــ من (اجـراءات اسـتــبـعـاد

جزئي وغـائـمـا مع تسـاقط زخـات مـطر
مـتــفــرقــة تـكــون رعــديــة احـيــانــا كــمـا
يـتـصــاعـد الــغـبــار في امـاكن مــتـعـددة
وحــدوث عــواصف تــرابــيــة في بــعض
االمـــاكن).ويـــذكـــر ان اجـــواء الـــعـــراق
ـاضـيـة طقـسـا عـاصـفا شهـدت االيـام ا
وموجـات غبـار على مـناطق عـديدة من
مـدن الـوسط ومـنـهـا الـعـاصـمـة بـغـداد
وكـذلك اجــزاء من الــشــمـالــيــة. وكـانت
الهيئة توقعت ان تشهد مناطق العراق
تـــصـــاعـــد غــبـــار مـع فـــرصـــة حلــدوث
عواصف تـرابيـة وامطـار متفـرقة خالل
االســبـــوع اجلـــاري. وقـــالت في بـــيــان
ـــقــبـــلــة ســابـق  ان (الــطـــقس االيـــام ا
ـــنــطـــقــتــ الـــوســطى ســيـــكــون في ا
واجلنوبيـة غائمـا كما يـتصاعـد الغبار
في اغلب اقسامـها مع حدوث عواصف
تـــرابـــيـــة في بـــعـض االمـــاكن فـــيـــمـــا
ستـرتـفع درجـات احلـرارة عـدة درجات

عن الـــــيــــوم الـــــســــابـق) واضــــاف ان
ـنطقـة الشمـالية (الطقس سـيكون في ا
غائـمـا مع فرصـة لـتـساقط زخـات مـطر
خـفيـفـة لـيال كـمـا يـتـصـاعـد الـغـبار في
ــنـطــقـة اغـلب اقــســامـهــا  الن اجـواء ا
العربية ومن بينـها العراق متجهة الى
ـنـخـفـضـات اخلـمـاسـيـنـية في ظـهور ا
فصل الـربـيع  أي لـلـمـدة من شـهر اذار
الى اسابـيع اخـرى  يصـاحـبهـا هـبوب
ريــاح تــســمى اخلــمــاســ وهي ريــاح
نـخفض اجلوي نشطـة ومغـبرة و ان ا
يــعـــرف  بـــأنه جــزء مـن الــهـــواء فــوق
منطقة معينة من األرض يتميز بضغط
ـنـاطق أخـفض من ضـغط الـهـواء في ا
ـــنــخـــفــضــات احملــيـــطــة بـه تــظـــهــر ا
اخلـــمـــاســـيــــنـــيـــة في فـــصـل الـــربـــيع
يـــصــاحـــبـــهـــا هـــبـــوب ريـــاح تــســـمى
اخلــــمـــــاســـــ وهي ريـــــاح نــــشـــــطــــة

ومغــــــبرة ). 
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أجرت وزارة التربـية تعديال على
جــدول االمــتــحـانــات الــنــهــائــيـة
لـلـسـادس االعـدادي مـشـيـرة الى
ـنـاشدات ان ذلك جاء اسـتـجـابةً 
الـــطــلــبــة وعـــوائــلــهـم وتــقــديــراً
لــظـروفــهم االســتـثــنــائـيــة. وقـال
الــوزيـر مــحــمــد اقـبــال في بــيـان
امس انه (وجه بتـغـييـر واعتـماد
ـرحلة جدول جـديد لالمـتحـانات 
الــــســــادس االعــــدادي تــــقــــديـــراً
لظروفـهم االستـثنـائية) واضاف
ان (ذلك جـاء بــعـد مــنـاشـدات من
طــلــبــة الــســادس بــكـافــة فــروعه
وعوائلهم) مؤكدا (حـرصه  على
دعم الــطـــلــبــة وتــوفــيــر األجــواء
ـــنـــاســـبــة الداء االمـــتـــحـــانــات ا
الــــنـــــهــــائــــيـــــة) مــــشـــــيــــرا الى
ان(االمتـحانـات ستبـدأ من تاريخ
قـبل وتـنتـهي يوم  21 حزيـران ا
ـقــبل عــلى أن الـ 12من تــمــوز ا
يكون ب كل مادة واخرى فاصل
).ودعــا اقــبــال ال يــقل عن يــومــ
الـطـلـبـة الى (االسـتـفـادة من هـذه
الفـرصة من أجل حتـقيق الـنجاح
تاح طلوب باستـثمار الوقت ا ا
وبـذل اجلـهـود والـطـاقـات لـرفـعة
الـــبــلــد وبـــنــائه).فـــيــمـــا كــشــفت
الــــوزارة عن وجــــود  8 مـــدارس
تـوزعت  3 مــنـهــا في مــحــافــظـة
الـــقــادســيـــة ومــثـــلــهـــا في بــابل
واألخـيـرتـ تــوزعـتـا بـ بـغـداد
الــرصـــافــة / األولى و الـــبــصــرة
ـدارس حُــلـة حـيـث ازدانت تـلـك ا
جـديـدة ضـمن احلــمـلـة الـوطـنـيـة
الـتي تــبـنـاهــا إقـبـال (مــدرسـتـنـا
ـبـاني بـيـتـنـا) لـتـرمـيم وتـأهـيل ا
ـدرسـيـة في احملـافـظـات بـهـدف ا
تــوفـيـر بــيـئــة تـربـويــة مـنــاسـبـة
لــلـطــلــبـة  . وقــال بــيـان لــلـوزارة
امـس ان( تــــربـــيــــة مــــحــــافــــظـــة
القادسية شـهدت مدارسهاالثالث
 نـبوخـذ نـصـر وثانـويـة الـنورين
مع بنـت الهـدى وكـذلك القـادسـية
االبـتـدائـيـة أعـمـال عـدة تضـمـنت
فاصلها ترميم وادمة البنـايات 
اخملـتـلـفـة  إمـا في نـظـيـرتهـا في
بـــابل فــقـــد كــان هـــنــاك مـــدرســة
الـــــثــــــورة و اشـــــور والـــــشـــــعب

االبــتــدائـــيــة لــلــبــنــات جتــســدت
مشاركاتهم وبـالتعاون مع اولياء
األمــور بـــاســتــبــدال بـــعــضــاً من
راوح السقفية وصبغ الصفوف ا
وافـتـتـاح حــديـقـة جـديـدة ألحـدى
مدارسهـا)  واضاف ان ( مدرسة
بـيـسـان االبـتـدائـيـة في مـحـافـظة
بغـداد الرصـافة االولى  اشـتركت
باحلـمـلة من خالل صـبغ وتـأهيل
الصفوف واخملتبرات واحلديقة 
فيـما ساهـمت تربـية الـبصرة من
خالل إعـداديـة صــنـاعـة الـبـصـرة
وبالتعاون مع منـظمة انا بصري
 فـي اعـــــــادة طالء الـــــــســـــــيــــــاج
اخلــارجي لـهــا خـدمــة لـلــعـمــلـيـة
الـتــربـويـة فـي بـلـدنــا احلـبـيب ).
واكــد مــديــر عــام تــربــيــة بــغــداد
الــرصـافــة األولى فالح الــقــيـسي
انه   فتح مراكز تقـوية مجانية
ــتــوسـطــة واإلعــداديـة لــطــلـبــة ا
لــلــقـضــاء عــلى ظــاهــرة الـدروس

اخلصوصية.
وقال القيـسي في بيان لـ(الزمان)
ـــديــريــة قـــررت فــتح أمس  ان (ا
مــراكـز تــقــويـة مــجـانــيــة لـطالب
ــتـوســطــة واإلعــداديـة ــراحل ا ا
شـارك فـيــهـا اكـثـر مـن أربـعـمـائـة
مـدرس ومـفــتش تـربـوي من أجل
ـناهج الـتدريسـية وكذلك إكمال ا
دارس والقضاء رفع الكاهل عن ا
عـــــــــلـى ظــــــــــاهـــــــــرة الـــــــــدروس
ستوى اخلصوصـية واالرتقـاء 

التعليم).
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كـــشـف الـــرئـــيس الـــتـــركي رجب
طـــيب أردوغــان عـن إن مــســؤوال
عـراقــيــا ســيــصل أنــقــرة لـبــحث
حافظة نينوى. موضوع قضاء 
وقـــال اردوغــان فـي كــلـــمــة أمــام
ؤيديه امس إنه (في حال جتمع 
فـشل عـملـيـة احلـكـومة الـعـراقـية
ـا يـلـزم) في ســنـجـار سـنــقـوم 
واضـــاف ان (مــســـؤوال عــراقـــيــا
ســيـصل فـي وقت الحق  الــبـحث
مسألـة القضاء)  معربا عن امله
بـأن (تــنــجح عـمــلــيـة احلــكــومـة
العـراقـية فـي سنـجار) الفتا إلى
ان (مـــديــر اخملـــابـــرات الـــتـــركي
ــسـؤول لــبـحث ســيـجــتــمع مع ا
العـملـية الـعسـكريـة العـراقية في
مقـاتل نـطقة وإنـهاء وجـود ا ا
االكـــرد الـــذين أســـســـوا قـــاعـــدة
هناك) وابلغت مـصادر (الزمان)
ان الشخـصية الـعراقيـة قد تكون
رئيـس جهـاز اخملابـرات الـوطني
مــصــطـفى الــكــاظـمـي  او رئـيس

االمن الوطني فالح الفياض.
وبـــشــأن االتـــفــاق مع واشـــنــطن
حـــول مــــنـــبج الــــســـوريـــة  اكـــد
أردوغـــان ان (وزيـــر اخلــارجـــيــة
األمـــــريـــــكـي الـــــســـــابق ريـــــكس
تيلرسون عرض على أنقرة خالل
زيارته األخيرة الـعمل معا حلفظ
األمن في مـــنــبج) وتــابـع (نــحن
ـنظـمات اإلرهـابية نريـد إخراج ا
ومـــســــتـــعـــدون حلـــفظ األمن في
ـنــطــقــة مع أمــريــكــا). والـتــقى ا
الـرئـيـس اردوغـان  قـادة االحتـاد
االوروبـي عــــــــلـى أمـل حتـــــــــريك
ـــتـــعـــثـــر بـــ أنـــقــرة احلـــوار ا
وبـــروكـــسل وذلك في أجـــواء من

الـتــوتـر الـشـديــد. ويـعـقـد رئـيس
ـفـوضـيـة االوروبـيـة جـان كـلود ا
يونكـر ورئيس اجمللس االوروبي
دونـــالــد تــوسك عـــشــاء عــمل مع
اردوغــــان في مــــنـــتــــجع فــــارنـــا
الـسيـاحي لـلـتـباحـث في عدد من
واضيع الـشائكة بـعد ايام على ا
خالف مع الــيـونــان وقـبـرص من
بـيـنـهـا تـراجع دولـة الـقانـون في
تـركيـا مـنذ مـحـاولـة االنقالب في
ــثــيــر تــمــوز  2016واالتــفـــاق ا
ـهـاجـرين وطـلب لـلـجـدل بـشـان ا
عـــضـــويـــة تـــركـــيـــا في االحتـــاد
االوروبي و ايـــضـــا الـــعـــمـــلـــيــة
قـاتل العسـكرية الـتركيـة ضد ا
االكراد في سوريا. في ح توقع
رئـيس الوزراء الـبـلـغاري بـويـكو
بــوريــســوف الـذي تــتــولى بالده
الـــرئــاســـة الــدوريـــة لالحتــاد ان
االجتماع سيكون سيكون صعبا.
ــشـاركـ ال يـريـد اال ان ايـا من ا
افـــشــال احملـــادثــات  فـــاالحتــاد
االوروبي يــظـل بــالـــنـــســـبــة الى
تــركــيـا شــركــيــا جتــاريــا مــهــمـا
وأنــقــرة ال تــزال بــالــنــســبــة الى
كن جتـاهله بروكـسل حلـيفـا ال 
ــوجـــة الــهــجــرة في الــتـــصــدي 
واالرهـاب.وازدادت حــدة الـتـوتـر
ــاضي عـــنــدمــا نــدد االســـبــوع ا
الـقـادة االوروبـيـون بـالـتـحـركـات
غــيــر الــقــانــونــيــة لــتــركــيـا ازاء
الـيـونان وقـبـرص في بـحـر ايجه
توسط بعد حوادث عدة وشرق ا
حي وصــفت تـركـيـا تــصـريـحـات
االحتاد بغيـر مقبولـة كما أعربت
عن غضبـها من االنتـقادات بشأن
هـجـومــهـا عـلى مـقـاتـلي وحـدات
حــمـــايــة الـــشــعـب الــكـــرديــة في
منطقة عفرين بشمال سوريا. في
غــــــضـــــون ذلـك اكـــــدت قــــــيـــــادة

سك شـتركة ان من  العمـليات ا
االرض في قضـاء سنـجار الـتابع
حملافـظـة نيـنـوى هي قطـعات من
اجلـيش الـعـراقي  نـافـيـة وجـود
اي قــوات تـــركـــيـــة او حتـــركــات
اجــــنــــبـــــيــــة بــــأجتــــاه االراضي
ـتـحـدث بـأسم الـعـراقــيـة. وقـال ا
شتركة العميد يحيى العمليات ا
رســــــول لـ (الــــــزمـــــــان) امس ان
ـشتركـة تنفي (قيـادة العمـليات ا
وجـــود اي قــوات تـــركـــيـــة عـــلى
االراضـي الــــــعــــــراقــــــيــــــة او اي
حتـــركــــات اجـــنـــبــــيـــة بـــأجتـــاه
القضاء) مشيرا الى ان (عناصر
حـــزب الــعـــمـــال الـــكـــردســتـــاني
التركي   بـاشرة باالنسـحاب منذ
سك اضية ومن  يوم اجلمعـة ا
االرض في الــــقــــضــــاء حــــالــــيـــا
ـنــاطق االداريـة واحلـدود هي وا
قـــطـــعــات من اجلـــيش الـــعــراقي
تمثلة بقطعات الفرقة  15التي ا
تــفــرض الــســيــطــرة بــشــكل تــام
هناك). لكن ما افـادت به صحيفة
قــطـــريـــة بـــأن اجلــيـش الــتـــركي
اسـتـقـر عـند  19ثـكـنـة عـسـكـرية
داخل االراضي العراقية.  ونقلت
الـصحـيـفة عـن مصـدر مـحلي في
اربيل الـقـول ان (اجليش الـتركي
اسـتــقـر في  19ثــكـنــة عـســكـريـة
داخل األراضي الــعــراقـيــة ضـمن
قــرى كـــرديـــة وأخـــرى آشـــوريــة
وأقام حـواجز حـولها) الفتا الى
(نـشـر دبابـات ومـدافع مـتـوسـطة
ـــدى قــادرة عــلـى أن تــصل إلى ا
واضاف عـمق إقـلـيم كـردسـتان) 
ان (تــلك الـــثـــكـــنــات هـي مــواقع
جـــــديــــدة فـــــضالً عـن مــــواقـــــعه
ـوجـودة أصالً في نـيـنـوى عـند ا
جبل بعـشيقـة التي تضم بـطارية
مدفعية ثقيلة يصل مداها إلى ما

ـوصل)  مــبـيــنـا ان (ذلك بـعــد ا
جاء في إطـار عمـليـات التـحشـيد
العـسـكريـة التـركـية عـلى احلدود
مع الـعـراق). فـيـمـا نـفى الـسـفـير
الـتـركـي لـدى الـعـراق فـاحت يـلـدز
وجـود عـمـلـيـة عـسـكـريـة من قـبل
اجلــــيش الـــــتــــركي ضــــد حــــزب
الــعـمـال في الــقـضـاء.وقــال يـلـدز
عبر تغريـدة على موقع التواصل
االجـتـمـاعي تـويـتـر(اود اعالمـكم
عدم وجـود عملـية عسـكرية تـنفذ
من قـبل تركـيا حـالـيا ضـد وجود
 pkkفي سنـجـار). الى ذلك قالت
ـكون االيزيدي فيان النائبة عن ا
ي بــشــأن دخــيـل وجــود قــلق ا
ـكون بـالقـضاء . ودعت اوضاع ا
ـــمـــثل دخـــيل خـالل لـــقـــائـــهــــا ا
اخلــــاص لـألمــــ الـــــعــــام لأل

تحدة في العـراق يان كوبيتش ا
الى (االهـتـمـام بـاالسـر االيـزيـدية
الـــبــالـغ عــددهم نـــحــو  10 االف
اســرة تــقــطن فـي جـبـل ســنــجـار
واطرافه) مـشـددة عـلى (تـفـويت
الــفـرصـة عــلى من يـرغـب الـعـبث
ــنــطــقــة لــصـالـح أطـراف بــامن ا
مــشــبــوهــة ال تــريــد اخلـيــر ألهل
كـونات التي سنـجار وال لبـقيـة ا
حاربت داعش) مـؤكـدة (ضرورة
ـية خـاصة بـهذا وجود خـطط أ
الشـان للـحـفاظ عـلى االمن الهش
في سـنـجـار واطـرافـهـا). بدوره 
اعــرب كـوبــيـتش عـن أمـله في ان
زيد من (تشـهد منـطقـة سنجـار ا
االســتـــقــرار) واضــاف ان (اال
ــتــحــدة قــلــقــة بــشــأن اوضــاع ا
ــنـــطـــقــة ومن االيــزيـــديــ فـي ا

الـضروري ان تـكـون هـنـاك خطط
بــديـلـة لــتـقــد مـخـتــلف اشـكـال
الـدعم االنــسـاني واالغـاثي الالف
الــعــوائل الــتي تـعــيش فـي جـبل

سنجار). 
عــلى صــعــيــد اخــر اشـار رئــيس
كـتـلـة الوركـاء الـنـيـابـيـة جوزيف
صـــلــيـــوة الى وجـــود مــحــاوالت
يـــقــــوم بـــهــــا الـــبـــعـض من اجل
ـغـرافي عن طـريق الـتـغـيـيـر الد
ــثـلــكــات ابــنـاء شــراء اراض و
سيحي في سهل نينوى كون ا ا
وبـغـداد واقـلـيم كـردسـتـان. وقال
صـــلـــيــوة فـي تــصـــريح امس إن
ناطـق التي يتـواجد بهـا ابناء (ا
ـــــكــــون تـــــعـــــاني امـــــور عــــدة ا
والسـيـما ان هـنـاك امـواال تـرصد
من دول كــــبــــرى بـــغــــيــــة شـــراء

ــنـاطق من اجل االراضي بــتـلك ا
ــغــرافي). عــلى الــتــغــيــيــر الـــد
صــــــعــــــيـــــد اخــــــر وجـه احتـــــاد
ــــــصـــــدرين ــــــســـــتــــــوردين وا ا
الـعراقـيـ بـكردسـتـان دعوة الى
الـقـنــصـلـيـة الـتـركـيـة في االقـلـيم
بـــشــأن عـــدم مـــبـــاشــرة تـــركـــيــا
بـــرحالتــهــا اجلـــويــة الى مــطــار
السـليـمانـية.وقـال الرئـيس العام
لالحتـاد مـصـطـفى عـبـد الـرحـمن
في تــــصــــريـح امس ان (هــــنــــاك
الـــــعــــديـــــد من الـــــشــــركـــــات في
السـليـمانـية لـها اعـمال مـشتـركة
مع الشـركـات التـركيـة لذلك  فأن
باشرة إيقاف الرحالت التركية ا
الى مـطــار الــسـلــيـمــانــيـة يــضـر
كـــثـــيـــرا بـــاعـــمـــال االســـتـــيـــراد

والتصدير).
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